
Total Software Deployment 3 
Broschyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total Software Deployment: för automatiserad distribution av programvara i 

företagsnätverk. 

 

Fjärrstyrd distribution av programvara 

Total Software Deployment förenklar distributionen av programpaket på valfritt antal datorer. 

Inventering av programvara, automatisk genomsökning av nätverket och samtidig distribution 

av flera olika sorters installationspaket är bara några av funktionerna som gör TSD till en klar 

vinnare jämfört med alla andra fjärrstyrda distributionsverktyg på marknaden. 

 

 

Flexibel distribution av MSI- och EXE-filer 

Vill du ha mer flexibilitet än vad Microsofts® distributionsverktyg kan erbjuda? Tycker du att det 

känns tråkigt och begränsande att bara kunna använda MSI-paket? Total Software Deployment 

har stöd för alla typer av installationsprogram – inklusive MSI-filer och alla vanliga 

installationsprogram från tredje part – vilket gör det möjligt att köra obevakad och 

automatiserad distribution av i princip vilket paket som helst. 

 

   



Fjärravinstallation av programvara 

Du kan också fjärravinstallera programvara från en eller flera datorer. Verktyget för 

fjärravinstallation har stöd för paket som distribuerats med Total Software Deployment eller 

installerats på annat sätt, vilket gör det möjligt för nätverksadministratörer att bestämma vilken 

programvara som krävs i nätverket och vilken som måste avinstalleras. 

 

Tre typer av distribution 

 Ibland kan installationspaketen skilja sig från varandra. En del har förkonfigurerats för 

obevakade installationer medan andra helt saknar stöd för automatisering. Med TSD får du 

tillgång till hela tre olika sätt att skapa automatiserade distributionspaket för användning i 

nätverket. Du kan till och med fjärrinstallera program som aldrig varit avsedda att distribueras 

på detta sätt. 

 

 



Vänta, det kommer mera!  

Använd Software Update Assistant för att snabbt hitta datorer med föråldrade produkter, skapa 

historik och mycket mera. 

 

Pris och villkor 

Licensen börja från 82.00 euro. Du betalar bara en gång. Licenserna gäller under obegränsad 

tid. Det finns inga prenumerationer eller årsavgifter. Support och uppdateringar är kostnadsfria.  

Läs mer: 

http://www.softinventive.com/se/store/total-software-deployment/ 

 

Företag 

Softinventive Lab grundades 2006 av en grupp unga entusiaster som sökte nya sätt att använda 

sina färdigheter och kunskaper på, hitta sin plats i solen och få uttrycka sig själva. Tiden flyger 

fram, och det som en gång bara var längtan blir till passion. 

 

Adress: 

651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Telefon: 

Pittsburgh:     +1 (412) 928 4717  

London:          +44 (20) 7193 4266 

http://www.softinventive.com/se/store/total-software-deployment/

